
  

 

 

 

 

 
 
 

Biotalouden ja puhtaiden ratkaisujen ministerityöryhmälle on 
annettu tehtäväksi käsitellä hallituksen ”biotalous ja puhtaat 
ratkaisut” -kärkitavoitteen alle kuuluvat asiat. WWF Suomi 
katsoo, että monet ryhmän vastuulla olevat kärkihankkeet ovat 
luonnon monimuotoisuuden sekä kestävän luonnovarojen 
käytön kannalta avainasemassa sekä ne tulee suunnitella 
huolella. Alla esitämme suosituksemme seuraaville teemoille: 
 

 Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan 
kustannustehokkaasti 

 Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä 
 Kiertotalouden läpimurto, vesistöt kuntoon 
 Luontopolitiikkaa luottamuksella ja reiluin keinoin 

 
WWF Suomi toivoo, että suosituksemme otetaan huomioon 
ministerityöryhmän toiminnassa.  
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Hallituksella on erinomainen ja kunnianhimoinen tavoite puolittaa tuontiöljyn käyttö kotimaan tarpeisiin 2020-

luvun aikana. Jos oletetaan, että tämä tavoite toteutetaan liikenteessä siirtymällä metsäbiomassaan perustuviin 

biopolttoaineisiin, siihen tarvitaan laskelmiemme mukaan noin 15 miljoonaa kuutiota lisää puuta. Koko 

hallitusohjelman tavoite puun käytön lisäämisestä kuluu siis tämän tavoitteen toteuttamiseen. Lisäksi tavoitteena 

on kivihiilen käytön lopettaminen. Kivihiilen suora korvaaminen puubiomassalla lisäisi puun käyttöä toiset 15 

miljoonaa kuutiota. Hallitusohjelman hyvät ja kiitettävät linjaukset öljyriippuvuuden vähentämisestä ja 

kivihiilestä luopumisesta vaativat selvästi muitakin laajoja toimia kuin biomassapohjaisen energian lisäämistä. 

 

 

WWF-suositus 1: Tuetaan alueellista kokeiluhanketta liikenteen sähköistämiseksi 

Bioenergian tuotannon kehittämisen rinnalle on otettava käyttöön tehokasta yhdyskuntarakennetta ja 

joukkoliikenteen mahdollisuuks(mm. Pisara-rata), sekä liikenteen sähköistämistä edistäviä keinoja. WWF 

ehdottaa, että hallitus toteuttaa hyvin suunnitellun alueellisen kokeiluhankkeen liikenteen sähköistämiseksi ja 

osoittaa tälle riittävät varat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWF-suositukset 

1. Tuetaan alueellista kokeiluhanketta liikenteen sähköistämiseksi 

 

2. Tuetaan kokeiluhankkeena erilaisia toiminta- ja rahoitusmalleja 60–70-luvuilla rakennettujen 

lähiöiden energiaperuskorjauksessa  

 

3. Nostetaan puun jalostusastetta  

 

4. Pidetään jatkossakin Metsähallituksen luontopalvelut ja talous erillisinä toimintoina. 

Metsähallitusta ei tule yhtiöittää. 

 

5. Osoitetaan varoja kalatiestrategialle sekä lohi- ja meritaimenstrategialle 

 

6. Jatketaan verkkokalastuskieltoa heinäkuulle ja rajataan alueet 2016 asetuksessa norppien 

esiintymisen perusteella 

 

7. Tuetaan METSOa 

 

8. Toteutetaan EU:n meristrategiadirektiivin mukainen merenhoitosuunnitelman 

toimenpideohjelma  vesipuitedirektiivin mukaisten alueellisten vesienhoitosuunnitelmien 

toimenpideohjelmat 
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WWF-suositus 2: Tuetaan kokeiluhankkeena erilaisia toiminta- ja rahoitusmalleja 60–70-

luvulla rakennettujen lähiöiden energiaperuskorjauksessa  

Kivihiilen korvaamisessa biomassalla on suurelta osin kyse muun muassa Helsingin asuntokannan 

lämmöntarpeen täyttämisestä. WWF ehdottaa kokeiluhanketta, joka keskittyy 60- ja 70-luvulla rakennettujen 

lähiöiden energiaperuskorjauksen (voimakas energiatehokkuuden lisäys ja hajautetun lämmön tuotannon 

mahdollisuuksien hyödyntäminen) toiminta- ja rahoitusmallien kehittämiseen ja laajentamiseen. 

Toimintamalli voisi perustua esimerkiksi energiatehokkuusrahastoon, jolla hankkeita rahoitetaan ja 

lainoitetaan, jolloin valtion budjettivaikutuksetkin olisivat rajalliset. Hanke palvelisi myös rakennuksiin 

liittyvän korjausvelan pienentämistä. 

 

 

 
Hallituksen tavoitteena on tehdä Suomesta bio- ja kiertotalouden sekä cleantechin edelläkävijä. Suomesta 

tehdään kestävän biotalouden mallimaa vain siten, että talous, ympäristö ja sosiaalinen näkökulma ovat aidosti 

tasavertaisessa asemassa. Edelläkävijyydessä kestävyyden ja ilmastotavoitteiden kannalta keskeistä on tarkastella 

huolellisesti puun käyttötarkoituksia ja käytön volyymia. Metsien käytön lisäys sinänsä ei vältämättä luo 

hyvinvointia, vaikutukset voivat olla kokonaisuuden kannalta jopa negatiivisia. Metsien osalta keskeistä on 

nostaa puupohjaisten tuotteiden jalostusastetta, jolla on suora vaikutus hyvinvoinnin lisäämiseen. Toisaalta 

metsien muut kuin puuntuotannolliset hyödyt on turvattava, jotta metsien käytön hyväksyttävyys säilyy. Metsien 

käyttöä on tarkasteltava myös ilmastotavoitteiden kannalta. 

 

 

 

Metsähallituslain uudistamisen yhteydessä ehdotettu osakeyhtiömuotoinen järjestely heikentää mahdollisuutta 
tarkastella kokonaisuudessaan valtion metsien hyvinvointivaikutuksia. EU:n vaatima kilpailuneutraliteetti on 
mahdollista toteuttaa erityisliikelaitoksena ja tämä mahdollisuus on selvitettävä huolellisesti. Luontopalvelujen ja 
metsätalouden osalta nykyisestä lain kirjauksesta on syytä pitää kiinni.  
 
 

WWF-suositus 3: Nostetaan puun jalostusastetta  

Metsien lisääntyvästä kasvusta huolimatta metsäluonnon monimuotoisuus on heikentynyt edelleen. Puuvarat 

ovat rajalliset. Suomi kaipaa selvää näkemystä siitä, millainen puun käyttö on viisainta ympäristön, metsien 

moninaisten hyötyjen ja kansantalouden kannalta. WWF ehdottaa käynnistämään prosessin, jolla luodaan 

kansalliset prioriteetit metsävarojen käytön ohjaamiseksi.  

WWF-suositus 4: Pidetään jatkossakin Metsähallituksen luontopalvelut ja talous erillisinä 

toimintoina. Metsähallitusta ei tule yhtiöittää. 

Nykyisestä lain kirjauksesta on syytä pitää kiinni. Lakiin on kirjattu näin: Metsähallitus on maa- ja 

metsätalousministeriön hallinnonalalla toimiva valtion liikelaitos. Luonnonsuojelua koskevissa asioissa 

Metsähallitus on ympäristöministeriön ohjauksessa.  
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”Tehostetaan uhanalaisten kalalajien suojelua ja toimeenpannaan 
kalatiestrategiaa” 
 

& 
 
”Toteutetaan lohi- ja meritaimenstrategiaa Itämeren lohikantojen 
varmistamiseksi”  

 
 

Viime vuosina säädettyjen strategioiden ja linjausten sekä kalastuslain uudistuksen tärkeimmiksi tavoitteiksi on 

asetettu vaarantuneiden ja uhanalaisten kalakantojen luontaisen elinkierron mahdollistaminen ja tukeminen. 

WWF pitää erittäin tärkeänä, että nämä tavoitteet on huomioitu myös hallitusohjelman kärkihankkeissa. 

Elinympäristökunnostuksista ja kalateiden toimivuudesta on saatu lisää tietoa, joka on vahvistanut käsitystä 

vaelluskalojen palauttamisen onnistumisesta. Vaelluskalakantojen elvyttäminen tuottaa myös taloudellista 

hyötyä, ja yksin Tornionjoella kalastusmatkailun arvo on jo lähes kuusi miljoonaa euroa vuodessa. Vuonna 2014 

Tornionjoen yhtenäisluvan lunasti yli 10 000 kalastajaa, mikä on kaksinkertainen määrä 2000-luvun 

keskiarvoon verrattuna. 

 

 

 
 
 
”Varmistetaan saimaannorpan suojelu yhdessä paikallisen väestön ja tahojen 
kanssa.” 
 
Saimaannorpan suojelun strategian mukaan välitavoitteena on, että kanta kasvaa vähintään 400 yksilöön 

vuoteen 2025 mennessä. Tämä ei vielä tarkoita suotuisan suojelun tason saavuttamista, mutta poistaisi 

välittömän sukupuuton uhan. Kannan pienuus ja perinnöllinen kapeus on uhka sinänsä, ja siksi kanta on saatava 

nykyistä nopeampaan kasvuun. Ainoa tehokas ja nopea tapa parantaa saimaannorpan suojelutilannetta on 

säädellä verkkokalastusta. Samaan aikaan kalastus voi jatkua norppaturvallisilla pyydyksillä, kuten muikun 

ammattikalastus troolilla ja norppaturvallisilla rysillä sekä vapaa-ajan kalastus mm. katiskalla ja uistelemalla. 

 

WWF-suositus 5: Osoitetaan varoja kalatiestrategialle sekä lohi- ja meritaimenstrategialle  

WWF katsoo, että hallituksen kärkihankkeisiin listatut kalatiestrategian sekä lohi- ja meritaimenstrategian 

toteuttaminen tulee huomioida myös ns. kasvupaketista suunnattavia varoja jaettaessa. Toistaiseksi valtio on 

suunnannut kalataloudellisiin kunnostushankkeisiin valtakunnallisesti alle miljoona euroa vuodessa, mikä on 

täysin riittämätön määrä esimerkiksi pohjoisen suurten jokien kalatiehankkeiden toteuttamiseen. 

Vaelluskalakantojen elvyttäminen vaatii valtiolta vahvaa johtamista ja koordinaatiota sekä riittävää rahoitusta, 

jolla kalatie- sekä lohi- ja meritaimenstrategiaa voidaan toteuttaa. 
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”Metsien ja soiden suojelua jatketaan vapaaehtoisin keinoin”  
 

Jos metsien käyttöä lisätään, myös luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen on satsattava enemmän. Pelkkään 

metsien käytön lisäykseen (ja luonnonsuojelun rahoituksen leikkaukseen) on sisäänrakennettu konflikti, joka ei 

ole toivottavaa metsäalalla. Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on myös suomalaisen metsäteollisuuden 

etu. Teollisuuden kilpailukyvyn kannalta on huolestuttavaa, jos metsien käytön hyväksyttävyys kansalaisten 

silmissä vähenee ja ristiriidat metsienkäytössä lisääntyvät. Metsäasioissa hyväksyttävyys on edistynyt viimeisten 

kahden vuosikymmenen aikana huomattavasti, METSO-ohjelmalla on ollut siinä huomattava rooli. METSOn 

rahoitus on näin ollen syytä turvata jatkossakin 

 

 

 
 
 

 
 
”Itämeren hyvän ekologisen tilan edistämiseksi toimitaan yhteistyössä 
kotimaisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa” 
 
 

 

WWF-suositus 6: Jatketaan verkkokalastuskieltoa heinäkuulle ja rajataan alueet 2016-

asetuksessa norppien esiintymisen perusteella 

Voimassa olevat sopimukset ja sitä täydentävä asetus verkkokalastuksen kieltämisestä 15.4.–30.6. ovat toimineet 

toivotulla tavalla: kuuttien verkkokuolemien määrä vuodessa on asetuksen voimassaoloaikana pudonnut 

rajoitusaikana puoleen sitä edeltävän viisivuotiskauden luvuista. Samalla kuuttien verkkokuolemat ovat kuitenkin 

siirtyneet voimakkaasti heinäkuulle: asetuksen voimassaoloaikana heinäkuisten kuuttien verkkokuolemien määrä 

on vastaavasti nelinkertaistunut. Tämän takia tietoon tulleiden kuuttien verkkokuolemien kokonaismäärä 

vuodessa ei ole vähentynyt asetuksen voimassaoloaikana. Verkkokalastuskieltoa onkin WWF:n mielestä 

ehdottomasti jatkettava heinäkuun loppuun. Heinäkuun jälkeen verkkokalastajien määrä Saimaalla vähenee 

tuntuvasti ja kuutit ovat myös varttuneet hieman vahvemmiksi, joten verkkokuolemien kokonaisriski on selvästi 

pienempi. 

Uusien, keväästä 2016 voimaan tulevien asetusten alueet on rajattava norpan esiintymisen perusteella. 

Verkkokalastuksen ajalla 15.4.–31.7. kieltävän asetuksen on katettava vähintään kaikki nyt tiedossa olevat 

poikaspesät kuuttien lähetinseurannan tulosten perusteella määritellyn 5,6 km liikkumissäteen kanssa, mukaan 

lukien Luonteri ja Joroisten Haapaselkä.  

WWF-suositus 7: tuetaan METSOa 

METSO-ohjelman rahoitus on turvattava ja luonnonsuojelualueiden hankinta ja korvausrahoitusta nostettava 

mahdollisuuksien mukaan 60–70 miljoonaan euroon vuodessa. 

WWF-suositus 8: Toteutetaan EU:n meristrategiadirektiivin mukainen merenhoitosuunnitelman 

toimenpideohjelma sekä vesipuitedirektiivin mukaisten alueellisten vesienhoitosuunnitelmien 

toimenpideohjelmat 

WWF suosittelee Itämeren hyvään ekologiseen tilaan tähtäävän EU:n meristrategiadirektiivin mukaisen 

merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelman toteuttamista kahden seuraavan hallituskauden aikana. Tämä 

vaatii olemassa olevan kustannusanalyysin mukaisesti 17,8 miljoonaa euroa vuodessa (kokonaiskustannukset ovat 

143 miljoonaa). Tästä osa on tarpeen jakaa laajalle joukolle toimijoita kohdennetun hankehaun kautta 

(esimerkkinä RAKI-hankerahat).  

WWF esittää myös vesipuitedirektiivin mukaisten alueellisten vesienhoitosuunnitelmien toimenpideohjelmien 

toteuttamista sisävesien ja rannikkovesien hyvän ekologisen tilan saavuttamiseksi. 
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Lisätietojen antajat: 
 
 
Liisa Rohweder 
Pääsihteeri 

WWF Suomi 

Email:liisa.rohweder@wwf.fi 
Puh. 040 840 7461 

 

Anne Brax 
Viestintäjohtaja 

WWF Suomi 

Email: anne.brax@wwf.fi 

Puh. 050 367 1888 

 

 


